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        التعاونية العربيةشركة التأمين 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة المركز المالي األولية

  
 (ألف لایر سعودي)

 
28/02/2015 2015/03/31 كما في:  

  
 موجودات عمليات التأمين :    
 113,662 113,720 استثمارات ونقد لدى البنوك    

 186,241 252,418 ذمم مدينة ، صافي  
 465,821 488,138 موجودات أخرى  
 765,724 854,276 مجموع موجودات عمليات التأمين  
  موجودات المساهمين :  

 198,325 198,524 استثمارات ونقد لدى البنوك   
 3,527 3,915 موجودات أخرى  
 201,852 202,439 مجموع موجودات المساهمين  
 967,576 1,056,715 مجموع الموجودات  

  مطلوبات عمليات التأمين :  
 75,953 96,752 ذمم معيدي التأمين   

 611,249 673,693 احتياطيات فنية  
 78,522 83,831 مطلوبات أخرى  
 765,724 854,276 مجموع مطلوبات عمليات التأمين  
  مطلوبات وحقوق المساهمين :  

 137,112 136,674 مطلوبات المساهمين   
 64,740 65,765 حقوق المساهمين  
 201,852 202,439 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين  

 967,576 1,056,715 مجموع المطلوبات  
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        التعاونية العربيةشركة التأمين 
 سعودية)(شركة مساهمة 

 
 قائمة الدخل األولية

 

 
 
 

 (ألف لایر سعودي)
 
 

 الفترة المالية:
في ةالمنتهي ثالثة أشهرفترة ال  

2015/03/31 
في ةالمنتهي رينشهفترة ال  

28/02/2015  
 شهر

 2015 مارس

 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض:
 111,533 85,348 196,881 بةتإجمالي أقساط التأمين المكت   

 34,270 78,116 112,386 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 2,177 4,210 6,387 عمولة إعادة التأمين

 469 236 705 إيرادات إستثمارات وإيرادات أخرى
 36,916 82,562 119,478 مجموع اإليرادات

 38,738 73,815 112,553 إجمالي المطالبات المدفوعة
 29,467 62,776 92,243 صافي المطالبات المتكبدة

 4,441 7,379 11,820 تكاليف إكتتاب وثائق التأمين
 1,351 13,035 14,386 مصاريف أخرى

 35,259 83,190 118,449 مجموع التكاليف والمصاريف
)628( 1,029 عمليات التأمين )عجز(فائض /   1,657 

   
 

 
  قائمة دخل المساهمين :

 
 

 394 1,075 1,469 إستثماراتإيرادات 
)628( 926 )العجز( الفائض / حصة المساهمين من صافي  1,554 
)99( (184) مصروفات عمومية وإدارية  (85) 

 1,863 348 2,211 لفترةا ربح صافي
 0.09 0.02 0.11 لفترةل السهمربح 

 

 

 

 


